
UBND TINI-I QUANG NAM 
VAN PHONG DIEU PHOI 

NONG  THON  MO'! 

S& AC25VPDPNTM-HCTH 

V/v tham gia viêt bài K' yêu 
10 nàrn (20 10-2020) thrc hiên 
Chuo'ng trInh MTQG xây dixng 

hông thôn mO'i trn dja bàn 
tinh Quãng Nam 

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc lap - Tr do - Hnh phñc  

Quáng Nain, ngày,.jtháng 9 nám 2020 

KInh giri: 
- Ban Dan vn Tinh üy, Uy ban Mt trn To quc 
Viêt Nam tinh và các Hi, doàn the & tinh; 
- Các So', Ban, ngành là thành viên Ban Chi do tinh; 
- Uy ban nhân dan các huyn, thj xà, thành phô. 

Can c& Cong van sO' 1]5/BC'D-KTNngày 05/8/2020 cia Ban C'hi dgo các 
Chu'o'ng trInh MTQG tinh V/v tham gia viét bài xay dmg Kj)yêu 10 nám (2010-
2 020) thu'c hin Chu'o'ng trInh MTQG xáy dmg nOng thOn mái trên dja bàn ti'nh 
Quáng Nam. 

Theo do, Thuo'ng trirc Ban Chi do các Chuang trInh MTQG tinh (Ban 
Clii dgo tinh) dê nghj Uy ban Mt trn To quôc Vit Nam tinh, cáo Hi, doàn 
the a tinh, các SO', Ban, ngành, UBND các huyn, thl xã, thành phô, Trung tam 
Van hóa - The thao và Truyên thanh - Truyên hInh huyn, thj xà, thành phô và 
UBND các xà tham gia viêt bài dê xây dirng cuôn sách "Kj yêu 10 nám (2010-
2020,) Ihvc hin Chwo'ng trInlz MTQG xây drng nông thôn mó'i trên dja bàn 
tInh Quáng Nam" và go'i ye Ban Chi dao  tinh (qua Van phông Diêu phOi 
ChLrnng trmnh MTQG xOy c4cng  nOng thôn mó'i tinh) tru'ó'c ngày 30/9/2020. 

Den ngày 15/9/2020, dä cO 01 don vj Cong an tinh và 04 Ca nhân thuc 
các don vj: Ban Tuyên giáo Tinh üy, So' Ni vi, Trung tarn Van boa — The thao 
và Truyên thanh — Truyên hInh huyn Nam Trà My, Dai Truyên thanh — Truyên 
hInh thành phô Hi An gi:ri bài viêt dé xây drng K yêu. 

Do do, d có tho'i gian biên tap, hoàn chinh và phát hành Ki yu tai  Hi 
nghj tOng két 10 nàrn thirc hin Chi.rang trInh NTM (de kiln to' chc vào dáu 
tháng 12/202 0), Van phOng Diêu phôi Chuang trInh MTQG xây drng nông thôn 
men tinh (Van phông Diêu phOi NTM tinh) kInh dé ngh cáo So', Ban, ngành và 
cáo dja phisong quan tam tham gia viêt bài gt'ri ye Ban Chi dao  tinh theo tho'i 
gian quy djnh ti Cong van so 115/BCD-KTN ngày 05/8/2020 cUa Ban Chi do 
tinh. Tuy nhiên, dé cuôn K yêu báo dam chat lucmg v&i ni dung da dng, 
phong phü, không tring lap và bao quát dugc nhiêu linh virc trong Chuang trInh 
NTM trong 10 nArn qua, trong do the hin duçic sr tham gia cüa các So', ngành 
và dja phuong trong xây drng NTM qua cáo hal viêt cho K' yêu, Van phOng 
Diêu phOi NTM tinh ggi ' mt so chü dê bài viêt dé cáo don vj, dja phuong xây 
dimg bài viêt tham gia K yêu, ci the nhu sau: 



CHANH VAN !(ONG 

1. Ban Dan vn Tinh ii'iy, UBMT TQVN tinh, các Hi, doàn th tinh, các 
Sâ, Ban, ngành là thành viên Ban Chi dto tinh: Chu dé theo Phi lic 0] dInh kern. 

2. UBND các huyn, thi, xã, thành phô: Chñ dé theo Phy lyc 02 dInh kern. 

3. Các dan vi, và dja phuang lien quan khác: Lira chçn 01 trong các chñ d 
bài vit ti Cong van so 1 15/BCD-KTN ngày 05/8/2020 cüa Ban CIII do tinh dê 
tham gia viêt bài xây drng K' yêu. 

(Cong van sá 115/BC'D-KTN ngày 05/8/2020 cith Ban Chi dzo tinh dUQ'C 

dáng tái trên COng thông tin din tt' nOng thOn rnó'i tinh Quáng Narn tçii d/a chi: 
hup://nongthonrnoi.net, myc van ban) 

VAn phông Diêu phôi NTM tinh kInh dê nghj các dan vi, và di,a,,phuang 
quan tam phôi hçip thtrc hin. 
No'i nIi,i: 
- Nhu trên; 
- UBND tinh (báo cáo); 
- PCT UBND tnh Ho Quang Bru (báo cáo); 
- ThuOng trirc Ban Chi do tinh (baa cáo); 

Phong, ban lien quail, Trung tarn Van hoa — The tha 
và Truyên thanh — Truyên hinh cap huyn và UBND •\ )\ iQ./.e/J 
các x (do UBND huyn sao g j); O " 

- CPVPDP NTM tinh; Ngô Tn 
- Luii: VT, KHNV, HCTH. 



Phu luc 01: CHU nE BA! VIET DO! VOl CAC DN V! 
LÀ THANH VIEN BAN CH DO T!NH 

(Kèin theo Cong van sO': Ac/VPDPNTM-HCTH ngày ,1/9/2O2O 
cia Van ph3ng 1)/eu phOi NTM tin/i) 

TT Don vi Chü bài vit 
G 
chu 

Ban Dan vn 
Tinh Uy 

Kt qua thrc hin cong tác dan vn gop phân xây 
dirng NTM trong th6i gian qua; giOi thiu mt so each 
lam hay, diên hInh, sang to và hiu qua trong cong 
tác dan van;  nhim v1, giài pháp thai gian den 

2 
UBMT TQVN 

tinh 

Sir vào cuc cüa Mat  trn T quc Vit Nam các cap 
trong xây drng NTM trong thñ gian qua; kêt quàthirc 
hin vic lay kiên sir hài lông cUa ngui dan ye kêt 
qua xây dimg NTM trën dja bàn tinh thai gian qua, 
nhü'ng mat  duc,  mat  hn ché; nhirn vii, giãi pháp 
thô'i gian den 

Hoi Nong dan 
in h 

K& qua thire hin phong trào "NOng dan thi dua sOn 
xuOt kinh doanh giOi, doàn kêt giOp nhau lam giàu, 
giam ngheo,  ben ving gop phan xay drng NTM; gun 
thiu rnOt so diên hInh tiêu biêu trong nông dan chung 
tay xây dirng NTM 

Hi Lien hip 
Phi.i ntr tinh 

Dánh giá hiu qua thirc hin Cuc vn dng "Xáy 
ditng gia dlnh 5 khóng 3 sgch "; giói thiu rnt so diên 
hinh tiêu biêu cüa Phii nü chung tay xây dirng NTM; 
nhim v1i, giãi phãp thOi gian den. 

Hi Ciru Chiên 
binh tinh 

Kt qua phát huy vai trô cOng tãc Hi trong thirc hin 
Chixong trinh NTM; gii thiu mt sO then hinh tiêu 
biêu cüa các Ctru chiên binh chung tay xay dirng 
NTM; nhiêm vv, giãi pháp th?ñ gian den. 

6 
Doàn TNCS 
HCM tinh 

K& qua the hin phong trào khvi nghip cUa thanh 
niên nông thôn trong phát triën kinh tê nông nghip, 
nOng thôn gän vài xây dirng NTM trên dja bàn tinh; 
giài thiu rnt so diên hinh tiêu biéu cüa thanh niên 
chung tay xay dirng NTM; nhim vi1, giãi pháp thai 
gian den, 

Hoi Nguoi cao 
tui tinh 

Kt qua thirc hin phong trào thi dua yêu nixâc "Tuôi 
cao - gwYng sang "; nhüng bài hoc kinh nghiern trong 

• ,. 

qua trinh thirc hiçn; gioi thiçu mçt so then hinh tieu 
biëu cüa Ngu?i cao tuôi chung tay xây dirng NTM; 
nhiërn vu, giãi pháp th&i gian den. 



TT Don vj Chu de bai viet 
G11 1  
chñ 

8 
S Nong nghip 

va PTNT 

- Vai trO "bà dec" cüa Hçp tác x NOng nghip trong 
phát trin kinh t nông h trên da bàn tinh trong 10 
nãrn qua; nhiêrn vi, giài phãp thO'i gian den. 

- Cong tác quy hoach, sap xep dan cu gn vó'i xây 
drng NTM trên dja bàn mien nii thai gian qua trên 
dia bàn tinh; nhiêrn vu, giái pháp thai gian den. 

- Kêt qua xây dirng khu dan cu NTM kiêu rnâu trên 
dja bàn tinh thai gian qua; nhim v, giãi pháp thai 
gian den nhärn duy tn và nâng cao chat luo'ng, hiu 
qua xây dirng NTM. 

9 
So Lao dQng — 

Thuong binh và 
x hôi 

- Kêt qua thrc hin cong tác dào to ngh cho lao 
dng nông thôn trong thai gian qua; nhim vii và giãi 
pháp nâng cao chat 1uçng dào to nghê cho lao dng 
nOng thOn trong giai doan 202 1-2025; 

. . 
- Két qua thixc hiên cong tác giãm ngheo gän vo'i xay 
dirng NTM thai gian qua trén da bàn tinh; nhim vv 
và giãi pháp giàm nghèo tha gian den dC gop phân 
thrc hin các m11c tiêu trong xây dixng NTM. 

10 Ban Dan tc tinh 

Dánh giá vic nâng cao dai song, giãm ngheo cüa 
nguai dan vüng dông bào dan tc thiCu so khi tham 
gia thrc hin Chuong trinh NTM; nhim v1j, giãi phãp 
thai gian den dOi vi xdy dirng NTM vüng dông bào 
dan tôc thiCu sO. 

Si Kêhoach và 
Dâu tu 

Kêt qua huy dng nguôn hrc thrc hin Chuong trinh 
NTM trong 10 nàm qua; giãi phãp huy dng nguôn 
hrc thc hin Chuong trinh NTM trong giai doin 
2021-2025 

12 
BCH 

t'h in 

Kët qua xây dixng lirc lu'çing dan quân "vTh'ig mQnh, 
rc5ng khàp" và các chi tiêu ye quôc phàng ti các x 
triên khai thirc hin Chuong trinh NTM; d xuât djnh 
huàng và giãi pháp thiic hin trong giai don sau nãm 
2020. 

13 
BCH Bô dôi 

Bien phong tinh 

Nhcng k& qua ni b.t trong th'c hin h tr9', giUp d 
các xä mien nüi cao, các x bién giài trong xây dirng 
NTM, gioi thiêu ye môt sO then hmh tiêu biëu trong 
hrc 1ucng Bien phong khi luan chuyen ye da phuo'ng 
cUng cap üy, chInh quyên dja phuong xây drng NTM; 
nhiêm v, giãi pháp thai gian dn. 



TT 
• Don vi • 

• Chu de bai viet 
Ghi 
chu 

14 Sâ Y të 

Vai trô cüa viêc hoàn thin ca s vt chat, trang thiêt 
bj cüa h thông tram y tê xä dôi vói nâng cao chat 
lucing djch vu chm sOc sirc khOe ngui dan khu 
v1rc nông thôn; kêt qua buOc dâu triên khai vic quàn 
l src khOe din tir cüa ngthi dan trên dja bàn tinh; 
nhrng khó khän, vung mac và kiên nghj, dê xuât; 
nhim vii và giâi pháp thirc hin thii gian den. 

15 
S Cong 
Thu'o'ng 

NhOng k& qua ni bt trong thirc hin tiêu chI s 4 ye 

Din và tiêu chI so 7 ye Ca sO ha tang thixang rnai 
nông thôn trên dja bàn tinh trong thai gian qua; nhirn 
vi và giãi pháp thrc hin trong thO'i gian den. 

16 
Sà Giáo dic và 

Dào tao 

Kt qua thçrc hin xây dirng truOng Co ea sâ vt chAt, 
thiêt b dy h9e dat  chuân và nâng cao chat lung day 
và h9c a các cap truang; nhim v'i và giãi phãp thirc 
hiên trong th?yi gian den 

17 
S& Giao thông 

4n tãi 

Kêt qua hoàn thin h thông giao thông trên dja bàn 
huyn, xa, thôn trên dja bàn tinh thOi gian qua; dê xuât 
djnh huàng va giãi pháp thrc hin trong giai doan sau 
närn 2020 

18 
Sâ Khoa hçc va 

COng ngh 

- Kt qua xây drng các d tài khoa hyc hiu qua, day 
rnnh PTSX nâng cao d?yi song cUa ngri dan; giOi 
thiu mt sO dê tài KHCN diên hInh, hiu qua và có 
khã nàng nhân rng cao trong xây dirng NTM; 

- Vai trO khâi nghip sang to trong tham gia xây 
dirng NTM; nhim vii và giãi pháp th&i gian den dê 
chung tay xay drng NTM, nhât là các tiêu chI ye thu 
nhp, to chi'rc san xuât. 

19 
SaTainguyen 
vaMoitruang 

Nhng kt qua n& bt trong cong tác ehI dao,  huang 
dn và van dông cong dong dan cu thuc hiên t& viêc 

• • • 
phan loai rae thai tai nguon, cai tao earth quan, bao ye 

• •• •. 
moi truang; gicn thiçu m9t so mo hinh hay, tieu bieu; 
nhim vii và giâi pháp thirc hin thyi gian den. 

20 
Sâ Van hOa — 

The thao và Du 
ljch 

Giãi pháp dAy manh  phát trin và nhân rng cac rnô 
hInh du ljch nông thôn gän vri xây dirng NTM (hlnh 
thành các tour, tuyên du ljch nông thôn, hlnh thành 
các san phám du ljch nông nghip gn v&i hogt dng 
tham quan, trái nghiçm a các lang quê, lang nghê); 
nhttng khO khän, vuàng mac và kin nghj, d xuât; 
nhirn vi và giãi pháp thrc hin thai gian dan. 



TT Don vj Chü dC bi viet 
7flI 

chü 

21 
S0 Thông tin vã 
Truyên thông 

NhQng k& qua ni bt trong thirc hin tiêu chI so 8 ye 
Thông tin và Truyên thông trên dja bàn tinh trong thà'i 
gian qua, nh.t là dua h thông thông tin ye co' s& vüng 
sâu, vüng xa; nhirn v Va giài pháp thrc hin trong 
thai gian den d thrc hin tot tiêu chI so 8 ye thông tin 
Va truyên thông. 

22 Sâ Ni vii 

Kt qua tuyn diing, sr diving, quãn l' và dào tao, bôi 
duO'ng di ngQ can b, cong chirc cap x dê phiic v't 
cong vic du'ç'c giao và dt chuân tiêu chI NTM thOi 
gian qua; nhüng hn ché. bat cap; dê xuât djnh huOng 
Va giâi pháp tkrc  hin trong giai don sau näm 2020 

23 Si Xây dirng 

Kêt qua trong vic thirc hin quy hoch, quãn l quy 
hoch xay dirng NTM 10 närn qua; nhüng ton ti, hn 
chê và giãi pháp chi dto rà soát, diêu chinh quy hoach 
xây drng NTM giai doan 202 1-2025, djnh huOng den 
näm 2030, 

24 Si Ti.r pháp 

Kt qua dánh giá, cong nhn và xây dirng xä dçtt 
chuân tiêp cn pháp 1ut; bão darn và tang cthng khà 
näng tiêp cn pháp lu.t cho ngLrO d&n gop phân xây 
dirng NTM; dê xuât dnh huó'ng và giãi pháp thirc 
hin trong giai don sau nãm 2020. 

25 
Cue Thong ke 

tinh 

Cong tác chi d.o, hiiàng dn trin khai thirc hin tiêu 
chI sO 10 ye thu nhâp trén dia bàn tinh trong thai gian 

, 
qua; nhu'ng han che, vuo'ng mac trong phwrng phap 
dánh giá tiêu chi thu nhp; nhim vii và giãi pháp thrc 
hin trong thai gian den. 

26 
Chi nhánh Ngân 
hang Nhà nuàe 

tinh 

NhU'ng dóng gop ni bt cUa ngành Ngân hang trong 
thirc hin phong trâo thi dua "Chung sic xay dirng 
NTM"; djnh hiróng thirc hin trong thô'i gian dn. 

27 
Chi nhanh Ngan 
hang ChInh sãch 

— X hôi tinh 

Kt qua trin khai thuc hiên cãc chu'o'na trinh tin dung 
,. . . 

ho trg ngu'ai dan phat trien san xuât, nâng cao thu 
nhp trong 10 närn qua; nhirn vi, giãi pháp thirc hin 
trong thai gian den. 



IT • Don vi 
• 

., . Chu de bat viet Ghi 
thu 

UBND thành phô 
Tam KS' 

Kêt qua thirc hin cong tác truyn thông, thông tin 
tuyên truyên ye xây drng NTM; cong tác duy tn và 
nâng chuãn các tiêu chI NTM doi vO'i các xãdà duçic 
cong nh.n dt chuân trén dja bàn thành pho; nhQ'ng 
ton tai, han chê và giãi pháp thirc hin trong thO'i 
gian den 

2 
UBND thành phô 

Hôi An 

Két qua dat  duçc cüa thành ph trong phát triên du 

itch  nông nghip gän vó,i xây dirng NTM; nhng ton 
tai, han chê và djnh htrong thirc hin trong thai gian 
den 

UBND thj x 
Din Bàn 

NhU'ng k& qua ni bat  trong tnin khai xây dirng 
thOn d.t chuân Khu dan cu NTM kiêu rnu trên dia 
bàn thj xà trong thai gian qua; nhüng bài hçc kinh 
nghirn và djnh huàng thirc hin trong thô'i gian den 

4 
UBND huyen 
Duy Xuyen 

Nhti'ng k& qua ni bat  trong phát trin khu Trung 
tam hành chInh các xã gãn vó'i bô mt cânh quan 

,.. , •,. 
moi tnrang a ac xa; nhiern vu va giai phap xay 
dirng huyçn NTM trong qua trinh do th hoa tren da 
bàn cap huyn huàng den huyn NTM kiêu rnâu 

UBND huyn 
Thäng Blnh 

- Kt qua dat  duc trong thirc hin tIch ti rung dat 
trên dta  bàn huyn; nhQng bài h9c kinh nghim và 
djnh hung thirc hin trong thai gian den. 

- K& qua ni bat  trong xây dmg x dat  chun "X 
v.n hOa nông thôn mài"; nhOng bài h9c kinh nghirn 
và djnh hu'àng thxc hin trong thOi gian den. 

6 
UBND huyen 

D U a' 9C 

Kêt qua thijc hin các rnô hIrih phát trin san xuât 
lien két theo chuôi giá tn trên dia bàn huyen; giói 

•,. . . 
thiçu rn9t so mo hinh PTSX hiu qua; nhung ton tal, 
han ché và dê xuât, kiên nghj; nhüng bài h9c kinh 
nghim và djnh hung thirc hin trong thOi gian den. 

UBND huyn 
Hip Due 

Kêt qua dat  dupc trong thirc hin phát triên kinh té 
rung gan vó chrng nhan  quân 1" rung (FSC) trên 
dja bàn huyn; nhctng bài hçc kinh nghim và djnh 
hixàng thc hin trong thai gian den 

- ( 

• -- TQU 

Phu luc 02: CHU BE BAI VIET BOI VOl 
UBND CAC HUYIN, TH XA, THANH PHO 

(Kern theo Cong van sO': ,/C.1/VPDPNTM-HCTH ngày -i/9/2O2O 
cla Van phóng Diéu phOi NTM tinh) 



TT 
• Don vi • Chu de bat vtet 

GhL 
chu 

8 
UBND huyên 
Tiên Phirc 

- K& qua dit ducic trong phát trién kinh tê vu'O'n, 
kinh tê trang tri gän vói thirc hin Dê an 548 trên 
dja bàn huyn; nhim viii và giãi pháp tr9ng tarn dê 
xây drng dtt chuân huyn NTM vào nàrn 2022 
huong den xay drng huyn NTM kiêu rnâu ye cành 
quan rnôi trung, sinh thai lang quê gän vói phãt 
triên du ljch vào närn 2025. 

- 1Kt qua thirc hin rnô hmnh nông du'çc xanh Tién 
Phuác; nh&ng bài h9c kinh nghirn và djnh huong 
thrc hin trong thii gian den. 

UBND huyên 
Tây Giang 

- Két qua dtt duçic trong thirc hin xây dirng thôn dt 
chuân NTM trén dja bàn huyn; nhU'ng khó khãn, 
vung mac trong qua trInh thii'c hin; dé xuât, kiên 
nghj; nhang bài hpc kinh nghirn và djnh huOng 
thkxc hin trong thOi gian den. 

- Kêt qua dit duçic trong thrc hin sp xp, bê trI 
dan cii gàn vii xây dirng NTM trên dja bàn huyn; 
nhng bài h9c kinh nghirn. 

10 
UBND huyn 
Dông Giang 

Kêt qua và hin chê cüa b may giip vic Ban Chi 
dto các Chuang trInh MTQG huyn, xa thO'i gian 
qua; dê xuât djnh huó'ng và giài phãp thrc hin trong 
giai don sau nãrn 2020 

UBND huyn 
Narn Giang 

Kêt qua bão ton và phát huy giá trj van hOa vüng 
dông bào thiëu sO gan vOi phát triên mô hInh du 1ch 
cong  dOng cta nguO'i Ca Tu tti xã Ta Bhing; nhUng 
khó khãn, vuong mac trong qua trmnh thijc hin; dê 
xuât, kiên nghj; nhü'ng bài hçc kinh nghim và djnh 
hu'ng thirc hin trong th61 gian den 

12 
UBND huyn 
Narn Trà My 

K& qua dtt thrçic trong thrc hin các rnO hInh phát 
triên san xuât cay di.rçic 1iu trên dja bàn huyn; gió'i 
thiu mt so mô hInh isx cay dupc 1iu tiêu biu 
và djnh hu'o'ng thrc hin trong thôi gian den 

13 
UBND huyn 
Bäc Trà My 

K& qua dçit duçc trong triên khai thrc hin xay dixng 
thOn NTM, Chuang trInh OCOP trén dja bàn huyên; 
nhung bài hçc kinh nghirn và djnh huó'ng thuc hiên 
trong thi gian den 

14 
UBND huyên 

Nti Thành 

Két 9uà thc hin giài pháp hão v môi trung theo 
Quyêt djnh sO 712/QD-TTg ngày 26/5/20 17 cüa Thu 
tuóng ChInh phü; cong tác buy dng ngun hrc d 



TT Don vj Chil tt bài vit 
Ghi 
chü 

thirc hin Chuo'ng trInh NTM trên dja bàn huyn; 
nhQng bài hQc kinh nghirn và djnh huó'ng thrc hin 
trong thai gian den gän vó'i xây dixng huyn NTM 
vào nãni 2022. 

15 
UBND huyn 

Nông Son 

K& qua thirc hin cong tác giãm nghèo, phát trin 
san xutt trên dja bàn huyn gän vói xay dirng NTM; 
nhng bài hpc kinh nghirn và djnh hràng thrc hin 
trong thOi gian den. 

16 
UBND huyn 

Phü Ninh 

- Kt qua duy trI, nâng chun huyn NTM thOi gian 
qua; nhQng bài hçc kinh nghirn và djnh hu'ng thrc 
hin trong thO gian den de hix9ng den huyn NTM 
nâng cao, huyn NTM kiu rnu. 

- Két qua üng dçing cong ngh thông tin trong quàn 
!, diêu hành Cong vi trên dja bàn huyn thai gian 
qua gãn vai thrc hin tiêu chI s 8 ye thông tin và 
truyên thông; nhQ'ng bài h9c kinh nghirn Va djnh 
hu'cng thçrc hin trong thai gian den. 

17 
UBNDhuyn 

Que Son 

Kt qua thirc hin tiêu chI rnOi truO'ng trên dja bàn 
huyn thO'i gian qua g.n vó'i cãnh quan, không gian 
nông thôn sang — xanh — sch — dp trén dja bàn các 
x; nhimg bài h9c kinh nghirn và dnh huOng thrc 
hin trong thà'igian dn. 

rO 

18 
UBND huyn 

Piuróc Son 

Kt qua dt dupc trong xáy dng khu dan cu NTM 
kiu mu trên dia bàn huyn; nhrng khó khän, 
vuong mac trong qua trmnh thuc hiên; dê xut, kiên 
ngh; nhUng bài h9c kinh nghim và djnh huàng 
thrc hin trong thai gian den. 
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